13.03.2018
Lansare proiect ,,I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educație,
Inițiativă” POCU /138/4/1/114940
Asociația Femeilor din Mediul Rural din România, în calitate de lider de parteneriat,
împreună cu LIBRO EVENTS SRL (Partener 1), Comuna Mănăstirea, autoritate
administrativ teritorială (Partener 2), LICEUL TEHNOLOGIC ,,MĂNĂSTIREA”
(Partener 3), anunță lansarea proiectului ,,I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educație,
Inițiativă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Componenta 1 (Dezvoltare Locală
Integrată în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome-Regiuni mai puțin dezvoltate), Axa Prioritară 4, Incluziune socială
și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific – Reducerea numărului de comunități
marginalizate în care există populație aparținând minorității romă (acele comunități
în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul
populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
implementarea de măsuri integrate.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 17.485.315,38 lei, iar valoarea
finanțării nerambursabile este de maxim 17.087.317,36 lei, echivalentă cu 97,72%
din valoarea totală eligibilă aprobată]
Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 26.02.201825.02.2021
Locul de desfășurare al proiectului: regiunea Sud-Muntenia, Mănăstirea, județul
Calarași.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea riscului de sărăcie și
excluziune socială pentru 1077 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitatea marginalizată din Mănăstirea, județul Călărași, prin implementarea
de măsuri integrate și orientate pe nevoile comunității .
Prin rezultatele proiectului ,,I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educație, Inițiativă”, va
crește capacitatea de ocupare și șansele de integrare profesională a persoanelor
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, concomitent cu diminuarea riscului
acestora de șomaj.

Principalele activități ale proiectului sunt următoarele:
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•
•
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•
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•
•
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Planificarea, organizarea, evaluarea și monitorizarea activităților proiectului;
Elaborarea și comunicarea procedurilor de lucru;
Achiziții si subcontractări;
Managementul financiar al proiectului;
Lansarea proiectului;
Informarea și publicitatea proiectului;
Informarea și înregistrarea grupului țintă;
Monitorizarea și evaluarea grupului țintă;
Consilierea/orientarea elevilor aflați în risc de abandon școlar și al părinților
acestora;
Organizarea unui program de tip ,, Școala după Școală’’ pentru elevii aflați în
abandon școlar;
Organizarea de grupuri de discuții între familii, educatori/profesori / lideri ai
comunității și alte persoane interesate de prevenirea abandonului școlar;
Organizarea de excursii școlare în vederea prevenirii abandonului școlar;
Organizarea de activități extra-curriculare pentru copiii din grupul țintă;
Organizarea de sesiuni de informare/consiliere în vederea creșterii gradului
de conștientizare asupra importanței școlii;
Furnizarea de pachete integrate în vederea creșterii accesului și participării
la educație;
Organizarea de sesiuni de informare și consiliere profesională a persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile;
Furnizarea
de
cursuri
de
calificare
profesională
în
vederea
integrării/menținerii pe piața muncii;
Organizarea de acțiuni de plasare pe piața muncii a persoanelor aflate în risc
de sărăcie (organizarea bursei locurilor de muncă, încheierea de parteneriate
cu agenții economici locali);
Furnizarea de cursuri de formare profesională antreprenorială;
Furnizarea de servicii integrate cuprinzând consiliere, sprijin pentru inițierea
afacerilor și activități de asistență și post asistență în sprijinul inițiereii
afacerilor și a ocupării pe cont propriu;
Organizarea unui concurs de idei de afaceri în vederea înființării și dezvoltarii
de întreprinderi;
Înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în scopul susținerii
antreprenoriatului și ocupării pe cont propriu;
Sprijinirea și monitorizarea întreprinderilor nou înființate;
Reabilitarea, amenajarea și dotarea spațiului destinat Centrului medical din
Mănăstirea;
Organizarea de campanii de promovare a unui stil de viață sănatos în rândul
copiilor și tinerilor din comuna Mănăstirea;
Organizarea unei campanii de informare în domeniul prevenirii îmbolnăvirilor
și cunoașterii metodelor de îmbunătățire a sănatatii populatiei;
Dezvoltarea unui centru integrat de furnizare a serviciilor sociale/medicale;

•
•

Furnizarea de servicii sociale/medicale în cadrul centrului integrat;
Furnizarea serviciilor de analize medicale generale și stomatologice
persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
• Activități de efectuare a lucrărilor de reparații/renovări/igienizări ale
locuințelor pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit;
• Oferirea de asistență juridică persoanelor din grupul țintă pentru
reglementarea actelor de proprietate, de obținere a drepturilor de asistență
socială (beneficii de asistență/ servicii sociale;
• Desfășurarea unor campanii de informare, de conștientizare privind drepturile
omului, efectele discriminării, principiul egalității;
• Desfășurarea unei campanii de infomare în vederea promovării voluntariatului
atât în rândul elevilor cât și la nivelul comunității, inclusiv a persoanelor
vârstnice;
• Organizarea de activități de promovare a multiculturalismului;
• Închiderea proiectului.
Rezultatele proiectului care vor contribui la creșterea impactului sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 conferință de lansare a proiectului și o conferință de final;
280 de copii și tineri precum și părinții și tutorii acestora, beneficiari de
activități precum consiliere/orientare, excursii școlare și activități extracurriculare;
252 de copii și părinții acestora, participanți la 3 ateliere de creație și cel
putin 3 ședințe de consiliere de grup;
252 pachete cuprinzând rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte
5 sesiuni de programe informale de alfabetizare pentru adulți în cadrul
centrului integrat, dezvoltat în cadrul proiectului
1 program Școala după Școală și 50 de elevi beneficiari ai programului ,,Școala
după Școală”;
12 grupuri de discuții privind conștientizarea importanței școlii și prevenirea
abandonului școlar;
539 persoane aflate în risc de sărăcie beneficiare de un program integrat de
instruire, formare și consiliere, din care 253 persoane de etnie romă;
157 persoane integrate pe piața muncii, pe o perioadă de cel putin 6 luni, din
care 32 persoane aparținând etniei rome;
148 de persoane aflate în risc de sărăcie, integrate pe piața muncii, prin
stimularea angajatorilor din zonă;
20 Parteneriate cu angajatori locali și regionali și 2 burse a locurilor de muncă;
377 persoane din grupul țintă calificate în domenii precum: lucrător finisor în
construcții, lucrător în alimentație, agent de curățenie clădiri și mijloace de
transport, agent dezinfectie, deratizare și dezinsectie, din care 177 persoane
de etnie romă;
50 de persoane din grupul țintă alfabetizate digital;
20 persoane consiliate privind inițierea unei afaceri;
un concurs de idei de afaceri și 9 planuri de afaceri selectate;
9 afaceri noi înființate și crearea a minim 9 locuri de muncă;

•
•
•
•
•
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•
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un centru integrat de furnizare a serviciilor sociale/medicale, dezvoltat și
dotat în regiunea Mănăstirea;
9 tipuri de servicii sociale și medicale, 5 sesiuni de alfabetizare digitală; 5
sesiuni de dezvoltare personală;
1077 persoane din grupul țintă beneficiare de analize medicale/controale
stomatologice;
229 de gospodării igienizate și 229 de pachete de igienă personală
furnizate/trimestru/gospodărie;
163 gospodării cărora li se vor reglementa actele de proprietate, respectiv
810 persoane carora li se va îmbunătăți condițiile de locuit;
o campanie de informare/conștientizare privind drepturile omului, efectele
discriminării;
o campanie de promovare a voluntariatului;
o campanie de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și
tinerilor;
3 ediții ale festivalului multiculturalismului
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